
Tájkerékpáros évzáró - VBA
VértesBoglár Adventure

2015.11.28 szombat

Kiírás - meghívó

Az esemény célja: A 2015. évi szezon végeztével egy utolsó versenyszerű élmény biztosítása a
tájbringás  népességnek  és  egyéb  érdeklődőknek,  majd  ezt  követően  kulturált  körülmények
biztosítása az évet lezáró hivatalos eszmecserének és a spontán kialakuló party élménynek. A buli
részleg  és  az  ágyak  között  megfelelő  hangszigetelési  védőtávolság  van így aki  korábban térne
nyugovóra, ezt is megteheti.

Rendezők: Tóni, Luby, Makszim Matyi és MAFC support (Janó, Brúnó, Piroska)

Elnök: nincs

Titkár(nő): Bacsó Piroska

Szakács - borász: Magyar Janó (MAFC, Paks)

Mindenkinek szívesen segít: Brúnó

Pályakitűző: Tóni, Luby

Ellenőrzőbíró: nincs, illetve GPS

Helyszín: Vértesboglár, Vérteslovas Tábor (http://www.verteslovas.hu), OSM térkép, Googlemaps

Dátum: 2015. november 28.

Verseny típusa: Alapozó edzés helyett kellő ideig tartó pontértékgyűjtő "score" verseny. A pontok
értékeit mindenki az induláskor kapja meg. A MAKÁKÓ után már rutinból megy mindenkinek.
Legjobb elit versenyzőnkkel konzultálva a következő kategóriák lesznek

• 2 óra - rövidtáv (akiknek ez is elég)

• 4 óra - középtáv

(aki többet akar tekerni jöjjön bringával)

Rajt:  11:00 -tól,  hogy ne sötétedjen rá senkire az erdőben, és hogy a messzi keletről [Miskolc,
Encs], vagy a távoli nyugatról [Sopron, Kőszeg] is jöhessenek versenyzők. 

Egyéni indulással, nincs tömegrajt.

Pontérintés: Teszteljük  az  oritrack  ©-et  (már  készül,  fapad  módban működni  fog).  Mindenki
hozzon magával valami eszközt, ami  rögzíti a bringázása GPS adatait és a befutás után  képes
GPX formátumban átadni a kiértékeléshez (okostelefonra vannak appok, GPS-es órák, Garmin
kütyük, stb.). A lényeg, hogy a teljes útvonala meglegyen, ne merüljön le közben, mert az olyan,
mintha elveszett volna az SI dugóka. (nem árt, ha előtte tesztek vele egy próbát odahaza).

Mivel ez teszt, ezért hagyományos módon is történik ellenőrzés. A4 -es papír bójákat helyezünk ki a
pont számával, valamint egy ellenőrző számmal. Ezt az ellenőrző számot kell felírni a kartonra a
pont számánál. (A pontokat nem őrizzük, így megsemmisülhetnek, javasolt fényképezőgép, vagy
fényképezésre is használható telefont magatokkal vinni és a bója hűlt helyét lefotózni a pontérintés
igazolásához.)

http://www.verteslovas.hu/
https://www.google.hu/maps/@47.4311438,18.5223568,18.21z
http://www.openstreetmap.org/#map=16/47.4302/18.5221


Terepleírás: Vértes hegység és környéke.

Térkép: (még készül) Az OSM adatbázis adataiból a  QGIS-szel készített egyedi térkép, melyet a
Vértesben elkövetett versenyek (MTB piknik 2009-2015,  Vértes maraton), edzések és túrázások
(Vérkör) GPS trackjei alapján kiegészítettem (Tóni). Mérete 450*320 mm, ami a  GMN-COLOR
-nál  a  maximális  macera  mentes  méret  (nem  vízálló,  Bike  Adventure-s  széles  cellux  szalag
technológia javasolt a lamináláshoz). Méretarány 1:40.000, íme egy kis ízelítő:

Díjazás: Baráti kézfogás a rendezőktől és a többiek elismerő pillantása. A hagyomány szerint a jövő
évi  évzáró  rendezvény  rendezésének  öröme.  (mivel  most  két  győztesünk  lesz,  közöttük  ez
sorsolással dől el).

Nevezési díj: nincs. Nokiás doboz lesz, önkéntes adományok gyűjtésére (elsődlegesen a segítők
költségeire).

Nevezési határidő: 2015.11 25.  Egy munkanap kell a térképek kinyomtatására (nem sok tartalék
térkép lesz, nem dolgozunk raktárra, Just In Time).

Lehetőség szerint aki jönni akar és tud, minél előbb nevezzen, hogy a mennyiségekkel számolni
tudjunk.

Nevezés: Orienteeringonline  .  

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2470

Ha e-mailben kényelmesebb, akkor írjatok a jankot1958@gmail.com címre.

mailto:jankot1958@gmail.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2470
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2470
http://gmn-color.hu/
http://www.verkor.hu/
http://tktk.hu/versenyek.php?id=47
http://www.mtbpiknik.hu/
http://www.qgis.org/hu/site/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Database


A nevezésnél adjátok meg: név, kategória, szállás hány főre, halászlé hány főre.

Szállás: A vérteslovas táborban miénk az apartman ház (tetőtéri emeletes ágyak és a földszinti két
appartam) és a „szabadidős programhoz” a rendezvény terem. A szállás kialkudott ára 3.500 Ft/fő,
amennyiben erősen megközelítjük a 40-es létszámot.  Ha ez alatt  leszünk, akkor több. Úgyhogy
jelentkezzetek minél többen.

A szállást 14 órától lehet elfoglalni. Addig bringázunk.

Egyebek:

Míg ti a pontok gyűjtögetésével lesztek elfoglalva Magyar Janó sporttársunk elkészíti bográcsban a
paksi halászlét, amit csak ajánlani tudok! Több MAFC-os eseményen bizonyított már.

További kaja, pia, sütemény amit hoztok.

DJ: Makszim

Valaki kideríthetné, hogy Pozsonyban honnan szerezték be az XXXL-es Staropramen party hordót!

Támogatók:

• GMN-COLOR nyomtatás 

• MTBO szakági bizottság (rendezvény terem, halászlé)

• PAGEOS Bt. (adtam magamnak munkaidő kedvezményt)

• NOKIA (a doboz miatt)

http://gmn-color.hu/

